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ÅRSKRÖNIKA

Utredningarnas år

Att vi lever i ett utredningssamhälle är något som föreningen fick uppleva
under det gångna året. Svensk förening för informationsspecialister har en
viktig roll som remissinstans i frågor som rör bibliotek och informationshantering, inte minst när det gäller att lyfta fram synpunkter från näringsliv, myndigheter och organisationer.
Under 2003 lämnade föreningen synpunkter på två utredningar, som behandlar tillgång till information ur olika aspekter, nämligen ett remissvar till
utredningen om ny upphovsrättslagstiftning (Ds 2003:35) och ett enkätsvar till
utredaren av Kungliga bibliotekets verksamhet. Vi framförde också synpunkter
till Miljödepartementet på den befarade avvecklingen av Byggdoks databaser.
I utredningen ”Innovativa processer” (SOU 2003:90) figurerade föreningen genom ett flertal konkreta exempel, som föreningsmedlemmar givit utredningen, bl a på hur företag utnyttjar bibliotekstjänster och informationsspecialister för att stimulera innovativa processer. Utredningen skrev t ex ”Det framkom med all tydlighet att kunskapstunga organisationer investerar betydande
resurser i informationssökning.”
Även inom föreningen har flera utredningsprojekt utförts. Margareta Nelke och Jakob Harnesk kom med förslag om utvecklingen av ”Tidskrift för Dokumentation”, bl a avseende e-publicering av tidskriften. Inom I&K-nämnden
påbörjade webbgruppen, bestående av Lars Iselid och Kristina Smedeby, en
utredning om webbplatsens vidareutveckling och Karin Ohrt och Kristina
Smedeby påbörjade förberedelserna för ett mentorsprojekt inom föreningen,
som startar under 2004.
Kurser, konferenser, lokalavdelningarnas alla aktiviteter och nyhetsbrevet
är exempel på kärnverksamheter inom föreningen, som för de flesta är den
viktigaste anledningen till medlemskap. Läs mer nedan om det rikliga och varierade utbudet under året!
All denna verksamhet till nytta och glädje för medlemmarna bygger på
ett stort engagemang hos alla dem som är aktiva i föreningen. Det är många
som under året på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet, oftast på helt
ideell basis. Under året lämnade några sina uppdrag efter väl förrättat värv
och nya krafter tog vid.
En person som speciellt skall framhållas är Birgitta Levin, som efter nästan
40 år i föreningens tjänst nu avslutat sina uppdrag som redaktör för Tidskrift
för Dokumentation och TLS Information. Birgitta har förutom redaktörskapen
varit styrelsens sekreterare och kanslichef. Birgittas insatser och betydelse för
föreningen under alla dessa år kan inte nog framhållas. Tack Birgitta från TLS!

Varierat och uppskattat
kursutbud

Utbildningsnämnden har, helt enligt traditionen, ambitiöst anpassat sitt kursutbud efter medlemmarnas önskemål och behov i takt med den snabba utvecklingen inom yrkesområdet. Under 2003 deltog drygt 290 personer i en
utbildning med stor bredd: man fick t ex lära sig grunderna om XML och CSS,
hur man presenterar sina sökresultat på bästa sätt, en uppdatering på sökverktygsfronten och nyttan av bloggar.
I nämndens regi har nedanstående kurser och seminarier genomförts
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under året. Samtliga har varit fulltecknade och erhållit goda vitsord från deltagarna.
• Grundläggande XML och CSS
den 17-18 mars på HyrData i Stockholm
Helena Francke och Mikael Gunnarsson, Institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
• Så här presenterar du dina sökresultat!
den 31 mars på Näringslivets hus i Stockholm
Alf Fyhrlund, Statistiska centralbyrån (SCB), Lise-Lotte Lindskog, Saab AB
och Loe Önnered, Mälardalens Högskola
• CyberTools - verktyg för webben: Om söktjänster
den 12 maj på Tingsrätten i Göteborg och den 16 maj på Electrum i Kista
Frida Fick, Karolinska Institutets universitetsbibliotek och Karin Wannerud,
Booz Allen Hamilton
• HTML - lär dig göra webbsidor
den 16-17 oktober på Sign Up Education Center i Stockholm
Johan Eklund och Hanna Maurin, Institutionen Bibliotekshögskolan,
Högskolan i Borås
• Från Business Intelligence till Intelligent Business
den 14 november på IVA i Stockholm
Sven Hamrefors, Handelshögskolan i Stockholm
• Portaler, webbplatser och elektroniska bibliotek
den 24 november på Näringslivets hus i Stockholm
Ylva Fernvall, Biovitrum, Bo Gustafsson, Pfizer, Else Nygren, Uppsala universitet, och Anneli Zell, Milagro
• CyberTools - verktyg för webben: Allt du skulle vilja veta om bloggar,
men aldrig vågat fråga om
den 12 december på Malmö högskola och den 15 december på Electrum
i Kista
Malin Cantwell och Erik Stattin, Karolinska Institutets universitetsbibliotek.

Publicering i tryck och på nätet

Tidskrift för Dokumentation (TD) har genom sitt nordiska redaktionsråd fått
ett breddat innehåll med ett ökat antal artiklar från övriga Norden. TD har
under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer och på föreningens
webbplats finns innehållsförteckningar publicerade (www.tls.se/publikationer/
tdarkiv.lasso).
Birgitta Levin, TDs redaktör sedan lång tid tillbaka, avslutade sitt uppdrag
vid årsskiftet 2003/04. ”Det är ingen överdrift att påstå att den goda renommé
som TD åtnjuter till stora delar är Birgittas förtjänst.” och ”Som ansvarig utgivare vill jag tacka Birgitta för hennes enastående arbete, och jag är övertygad
om att läsarna gör detsamma!” skrev Jakob Harnesk i ledaren av nr 2003:4.
Lena Löfgren Bjerner efterträder Birgitta som ny redaktör fr o m januari 2004.
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I fyra nummer av TLS Information har medlemmarna informerats om
föreningens olika aktiviteter. Utgivningen av TLS Information, som ett sammanhållet medlemsblad, upphörde vid årsskiftet 2003/04. I fortsättningen
kommer nyheter för medlemmarna att publiceras löpande på webbplatsen.
I det elektroniska nyhetsbrevet Online- och webbnyheter har inriktningen varit information om vad som händer inom online-området och på webben
inom vårt yrkesområde - både i Sverige och internationellt. Nyhetsbrevet utkom med sex nummer under året och redaktör har varit Lars Klasén.
Föreningens webbplats fungerar såväl som nyhetsförmedlare som en
kommunikationslänk mellan föreningen och medlemskåren. På lösenordsskyddade medlemssidor finns uppgifter om våra kollegor inom föreningen i
en elektronisk matrikel.

67e årsmötet

Årsmötet ägde rum den 23 maj 2003 i Kungl. bibliotekets hörsal. Mötet inleddes med att sittande ordföranden, Tove Persson, gav en redogörelse för vad
som hänt sedan årsskiftet och även vad som planerades framöver. Hon gav
vidare exempel på besparande åtgärder som styrelsen vidtagit för att förbättra det ekonomiska läget:
• kansliets kontorsyta har minskat med ett arbetsrum fr o m januari 2003
• styrelsen har övergått till att sammanträda per telefon (så ofta som möjligt)
och därigenom sparat betydande resekostnader
• den elektroniskt tillgängliga medlemsmatrikeln på webbplatsen har ersatt
den mycket ekonomiskt betungande produktionen och distributionen av
matrikeln i tryckt form
• TLS Information kommer att fr o m årsskiftet 2003/04 att läggas ner - medlemsinformation kommer istället att finnas tillgänglig på webbplatsen.
• TDs ekonomi skall ses över och en eventuell elektronisk publicering övervägas.
Inför årsmötet hade Tove meddelat valberedningen sitt oåterkalleliga beslut
att inte ställa upp för omval. Vice ordföranden, Jakob Harnesk, framförde
medlemmarnas varma tack! Till ny ordförande valdes Anna Maria Magnusson.
Sammansättningen för styrelsen i övrigt framgår på sid 8.

Våra konferenser

I samband med årsmötet den 23 maj anordnades en konferens kring temat
Tillgång till information. Cirka 80 personer deltog i konferensen som kretsade kring frågorna: ”Hur ska de barriärer som finns mellan information, dokument och användare kunna övervinnas?” och ”Vad kan vi göra åt de ekonomiska, kunskapsmässiga och inte minst upphovsrättsliga hinder vi stöter på?”.
Konferensens moderator var Jakob Harnesk.
Konferensens huvudtalare var Susanna Broms, upphovsrättslig expert
och verksjurist på Kungl. biblioteket sedan 1997, som hade valt titeln ”Expeditioner i upphovsrättsdjungeln” på sitt anförande. Ingegerd Rabow presenterade Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation vid Lunds universitetsbibliotek i ett föredrag med titeln ”Vetenskaplig kommunikation utan
barriärer - från tidskrift till kunskapssystem”. Sara Kjellberg informerade om
projektet Directory of Open Access Journals (DOAJ), som lanserades några
dagar före konferensen (den 12 maj) i sitt föredrag ”Ökad synlighet för fria
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resurser”. Konferensens sista talare var Christina Tovoté som valt titeln ”Informationen i bruk. Den kunnige användaren” på sitt föredrag.
Evolution – Revolution var temat på höstkonferensen som ägde rum på
Göteborgs stadsmuseum, den 20-21 november. Cirka 150 personer deltog
och av utvärderingarna att döma var arrangemanget mycket lyckat. I den kompetenta och ambitiösa programkommittén ingick Lena Ivarsson, Louise Jerkland, Karin Ohrt, Elinor Magnusson och Kristina Smedeby.
Moderator under konferensens första dag var Lars Nellde och konferensens andra dag Ros-Mari Kristiansson. Konferensens varierande tema, teoretiska diskussioner och beskrivning av konkreta tillämpningar fördjupade och
berikade deltagarna på oväntade sätt.

Konferensprogrammet 20 november
• Innovativa processer - informationens roll i innovationsprocessen
Per Frankelius, Örebro universitet
• Fråga bibliotekarien on-line - hur man lär sig ett nytt sätt att kommunicera
Göran Schmitz, Malmö stadsbibliotek
• Söktjänster för akademiskt bruk - en utvärdering av Google och Argos
Lars Jonsson, Chalmers tekniska högskola
• Ostindiska kompaniets digitala arkiv - att öppna ett arkiv för webben
Helena Havner, Göteborgs universitetsbibliotek
• Kontinuerlig och systematisk verksamhetsutveckling i en föränderlig värld
Sven-Martin Åkesson, KPMG Göteborg
• GLIDeS - ett globalt SFX-baserat system för tillgång till vetenskaplig litteratur inom AstraZeneca
Per Sulg, AstraZeneca R&D Lund
• Professionell doktorsexamen - ett nytt och bredare perspektiv för professionell och personlig utveckling
Irene Wormell, Bibliotekshögskolan i Borås

Konferensprogrammet 21 november
• Fast surfers, Broad scanners och Deep divers - personlighet och informationssökning
Jannica Heinström, Åbo Akademi
• Bibliotekarieutbildningen - ett samtal mellan Växjö och Borås
Christina Persson, Bibliotekshögskolan i Borås och Ingrid Kjellquist, Växjö
universitetsbibliotek
• Lantmäteriverkets digitala arkiv
Göran Samuelsson, Lantmäteriet i Gävle
• Informationskompetens - inte bara informationssökning
Ola Pilerot, högskolebiblioteket i Skövde
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• Koll på omvärlden - hur jag bevakar media och myndigheter för min organisation
Carin Schultz, Svenska kommunalarbetareförbundet
• Mentorskapsprojektet
Karin Ohrt, Lunds universitet och Kristina Smedeby, Lärarhögskolan i
Stockholm
• Användbarhet - helt enkelt
Jonas Söderholm, GREJA Information.
Parallellt med konferensprogrammet anordnades en utställning där ett antal
leverantörer presenterade och demonstrerade dagens teknik och utbud inom
informationssökningsområdet.

Swets Information Services
ABs resestipendium 2003

Swets Information Services ABs resestipendium 2003 för TLS medlemmar tilldelades Sara Kjellberg vid Lunds universitet, Biblioteksdirektionen. Stipendiet
gör det möjligt för Sara att under tre veckor praktisera på Humboldt universitetet i Berlin. Där har man en modell för att skapa avhandlingar i XML, från
vilken man sedan kan extrahera metadata och tillgängliggöra/publicera i olika
format. XML-strukturen utgör dessutom en stabil bas för framtida arkivering.

Marknadsföring av yrkesrollen

Nämnden för Information och Konferens (I&K) är huvudansvarig för vår konferensverksamhet samt att marknadsföra föreningen. Nämnden har arbetat
med mentorskapsprojektet, webbplatsens utveckling, konferensplanering
och framtagande av informationsmaterial för föreningen. I dessa sammanhang har nämnden i olika skeenden fungerat som initiativtagare, verkställare,
styr- eller referensgrupp för de pågående verksamheterna och projekten.
TLS medverkade även under 2003 i ett evenemang med syftet att nå ut
med information om föreningen utanför den egna medlemskåren. Det skedde
genom att vi var medarrangör i den nationella konferensen Mötesplats inför
framtiden arrangerad 8-9 oktober vid Bibliotekshögskolan (www.hb.se/bhs/
B&I-konf2004/).

Remiss och utredning

Under 2003 lämnade föreningen synpunkter på två utredningar, som behandlar tillgång till information ur olika aspekter, nämligen ”Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.”
(Ds 2003:35) och utredningen om Kungliga biblitekets verksamhet.
I remissvaret till Ds 2003:35 (som finns att hämta i pdf-format på vår hemsida: www.tls.se/pdf/upphovsratt.pdf), poängterade föreningen förslagets negativa konsekvenser för alla dem, som arbetar med att förmedla information
utanför den offentliga biblioteksvärlden. Vi underströk att tillgång till information måste lösas på ett smidigt, men ändå upphovsrättsligt korrekt sätt, även
för bibliotek och andra informationsförmedlare inom företag, myndigheter
och organisationer.
I enkätsvaret till KB-utredaren, Gunnel Stenqvist, föreslog föreningen att
BIBSAM får ett vidare nationellt samordningsuppdrag, bl a i frågor som rör
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upphandling av gemensamma licensavtal. Vi pekade också på risken att nuvarande fjärrlånesystem urholkas när de stora forskningsbibliotekens samlingar
till en allt större del består av elektroniskt material, som inte är allmänt tillgängligt i fjärrlånesystemet.

Samarbete regionalt och
branschvis

Helt enligt traditionen har verksamheten i de fem lokalavdelningarna varit
mycket intensiv och erbjudit medlemmarna ett rikt urval av studie-, tema-,
kurs- och seminariedagar. Samtliga aktiviteter går det att läsa om i avdelningarnas egna verksamhetsberättelser. Här ges endast några exempel på lyckade
evenemang under året:
• Temadagen ”Omvärldsbevakning, bloggar samt visning av Campus
Norrköpings bibliotek” (Arr: Mellansvenska avdelningen)
• Kursen ”Biblioteket i burken” (Arr: Norrlandsavdelningen)
• Föredraget ”Natural language processing för sökmotorer” (Arr: Stockholmsavdelningen)
• Kursen ”Att utforma användbara webbplatser och webbstatistiska fallgropar” (Arr: Sydsvenska avdelningen)
• Seminarium om ”Verktyg i vardagen - e-postlistor, nyhetsbrev, newsfeeds och weblogs” (Arr: Västsvenska avdelningen).
Lokalavdelningar har verkat i Stockholmsområdet, Sydsverige, Västsverige,
Mellansverige och Norrland.
Föreningens verksamhet sker även till stor utsträckning inom ett antal
ämnes- och intressegrupper som på ett signifikativt sätt visar på den yrkesbredd som medlemmarna representerar. Inom grupperna ges goda tillfällen
att med kollegor diskutera problem och utbyta erfarenheter. Denna verksamhet sker till stor del i lokalavdelningarnas regi. Exempel på ämnesområden är:
Industrins referensgrupp för informationsservice (IRIS), Knowledge Management, Livsmedelsgruppen, Skogsindustrigruppen, Fjärrlån samt Juridik och
samhällsvetenskaper.

Nordiskt och internationellt
samarbete

Föreningen har i stor utsträckning svarat för samarbetet med liknande organisationer utomlands och har under året varit medlem i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions, se: www.ifla.org) och ECIA
(European Council of Information Associations, se: www.aslib.co.uk/ecia/
index.html). Den 10 november deltog Anna Maria Magnusson och Katarina
Wahl i ett ECIA-möte i Lissabon, Portugal.
Föreningen har också, genom Margareta Nelke, varit representerad i organisationskommittén för 12.Nord I&D-konferensen, som kommer att äga
rum den 1-3 september 2004 i Aalborg, Danmark (www2.db.dk/NIOD/ ).

Ett bra lagarbete - en
förutsättning

Denna årskrönika är endast en provkarta på alla de aktiviteter som ständigt
pågår inom föreningen. Att vi kunnat erbjuda ett så variationsrikt program är
tack vare de stora, osjälviska och inte minst kvalificerade insatser som ett betydande antal medlemmar bidragit med!
En annan avgörande förutsättning är det ekonomiska stödet från Näringsdepartementet, som ger oss den styrka och trygghet som krävs för att vi
även i fortsättningen skall känna oss motiverade att sträva för föreningens bästa. Det är därför vår förhoppning att vi får ta del av denna positiva inställning
från statmakternas sida även under kommande verksamhetsår.
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Sammansättningen i nämnder, intressegrupper och lokalavdelningar
samt föreningens representation i organisationer m m
Nämnden för Information och
Konferens (I&K)
Peter Lindgren (ordf), Lars Iselid
(fr o m 030501), Louise Jerkland,
Karin Lindgren, Karin Ohrt, Kristina
Smedeby. Sekreterarsysslan har
cirkulerat.
Nämnden för Utbildning
Anders Stenström (ordf), Malin
Essén, Disa Holme, Åsa Jenslin
(fr o m 030509), Carin Schultz
(t o m 030131), Christina Tovoté
(t o m 031125), Karin Wannerud.
Adjungerad: Marita Andersson som
ombesörjt sekreterarsysslan.
Industrins referensgrupp för informationsservice - IRIS
Margareta Nelke (ordf), Aase
Andreasen, Berit Ekström, Svante
Färnbo, Inga George, Lena Göteson-Herber, Catharina Isberg, RosMari Kristiansson, Henning P
Nielsen, Gunilla Ripvall, Ann-Britt
Sedig.
Knowledge Management
Cirka 30 medlemmar har under
2003 verkat inom gruppen.
Ordförande och sammankallande:
Gunnel Stjernvall, ISIM.
Livsmedelsgruppen
Representanter från följande företag
och institutioner har ingått: Arla
Foods Innovation & Miljö, Danisco
Sugar AB, Karlshamns AB, Packforsk, SIK, Statens Livsmedelsverk,
Sveriges Lantbruksuniversitet, Tetra
Pak, Örebro universitetsbibliotek
(Restauranghögskolan).
Sammankallande: Barbro Stanley,
Örebro universitetsbibliotek,
Restauranghögskolan.

Periodicagruppen
Vilande verksamhet.
Skogsindustrigruppen
Representanter från följande företag
och institut har ingått: Billerud,
Kappa Packaging, Karlstad universitet, Metso, M-real, Packforsk, STFI
Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut, Stora Enso, SÖDRA,
Trätek, Ytkemiska Institutet
Ordförande: Camilla Burman, STFI.
(Gruppen har haft ett möte under
2003)
Lokalavdelningen i Mellansverige
(fr o m årsmötet 030317)
Birgitta Sandstedt (ordf), Peter
Hedberg (vice ordf), Bo Jernberg
(webbredaktör), Camilla Kjellstrand
Jernberg (kassör), Anita Sundgren
(sekr), Kajsa Gustafsson Åman.
Lokalavdelningen i Norrland
(fr o m årsmötet 030331)
Siv Boman (ordf), Birgitta Ekman
(kassör), Helen Hed (sekr), Lars Iselid
(webbredaktör), Karin Westerberg
Dahlén, Märta Wikström.
Lokalavdelningen i Stockholm
(fr o m årsmötet 030218)
Karin Bolin (ordf), Kristina Smedeby
(vice ordf), Karin Engström (kassör),
Johanna Nilsson (webbredaktör),
Magnus Sandgren (sekr), Tommy
Kågner, Lisa Thiel.
Lokalavdelningen i Sydsverige
(fr o m årsmötet 030401)
Claes Olsson (ordf), Catharina
Isberg (vice ordf), Sonja Brage (sekr),
Åsa Forsberg (kassör), Pia Bagge,
Helena Fernholm, Lars Persson,
Anders Rydquist.
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Lokalavdelningen i Västra Sverige
(fr o m årsmötet 030226)
Britt Bergh (ordf), Ann-Christin
Karlén (vice ordf) Lars-Håkan
Herbertsson (sekr), Malin Håkanson
(webbredaktör), Ingela Åberg
(kassör), Marianne Ladenvall, Kerstin
Ljungberg.
Tidskrift för Dokumentation (TD)
Ansvarig utgivare: Jakob Harnesk
Redaktör: Birgitta Levin
Representant i BIBSAMs referensgrupp för fjärrlånefrågor
Birgitta Arnell
Representant i KIBs referensgrupp
för ansvarsbiblioteksverksamheten
inom medicin
Maj-Lene Hedenborg
Representant i organisationskommittén för 12.Nord I&D 2004
Margareta Nelke
ECIA (European Council of Information Associations)
Kontaktperson: Anna Maria
Magnusson
IFLA (International Federation of
Library Associations and Institutions)
Kontaktpersoner: Lena Olsson (ord
ledamot), Margareta Brundin (suppl)

Medlemsantal
Antalet medlemmar var vid
årets slut 1 206

Styrelse, revisorer och valberedning
valda vid årsmötet den 23 maj
Styrelse
Anna Maria Magnusson, ordf
Jakob Harnesk, v ordf
Eva Arndt Kling
Ninni Broms Dahlgren
Ros-Mari Kristiansson
Peter Lindgren
Margareta Nelke
Kristina Smedeby
Irene Svensson

Adjungerade:
Anders Stenström, ordf i Utbildningsnämnden
Katarina Wahl, sekr
Revisorer
Ordinarie:
Lena Gimle (aukt revisor)
Rolf-Allan Norrmosse

Kansli
Marita Andersson
Birgitta Levin (redaktör)
Katarina Wahl (styrelsens sekreterare, kansliansvarig)

Suppleanter:
Lars Jinghamre (aukt revisor)
Christina Brodd
Valberedning
Ordinarie:
Mellansverige: Ingrid Gårlin
Norrland: Björn Svahn
Stockholm: Gunilla Ripvall (smk)
Sydsverige: Pia Bagge
Västra Sverige: Gunvor Hallerfors

Kontaktuppgifter:
Svensk förening för informationsspecialister
Box 55580
102 04 Stockholm
Besöksadress: Grev Turegatan 14
Telefon: 08-678 23 20
Telefax: 08-678 23 01
kansliet@tls.se
http://www.tls.se

Suppleanter:
Mellansverige: vakant
Norrland: Björn Krikortz
Stockholm: Lena Fahlén
Sydsverige: Ann-Christine Persson
Västra Sverige: Annelie Janred

Organisation 2003

Årsmöte

Valberedning

Styrelse

Tidskrift för Dokumentation (TD)

Nämnder

Kansli

Intressegrupper

• Nämnden för Information
och Konferens (I&K)

• Industrins referensgrupp för
informationsservice (IRIS)

• Nämnden för Utbildning

• Kowledge Management

Lokalavdelningar
• För Mellansverige
• För Norrland
• För Stockholm

• Livsmedelsgruppen
• För Sydsverige
• Periodicagruppen
• För Västra Sverige
• Skogsindustrigruppen
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EKONOMISK REDOVISNING

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Svensk förening för
informationsspecialister

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Kursverksamheten
Medlemsavgifter
Mötesverksamheten
Publikationsförsäljning
Tidskrift för Dokumentation
Intäkt för stipendium
Övriga intäkter
Förbrukade anslag
(Näringsdepartementet)

Verksamhetens kostnader
Allmänna kostnader*
Lokalavdelningarna
Stipendier
TLS Information

Kursverksamheten
Mötesverksamheten
Publikationskostnader
Tidskrift för Dokumentation

TLS Service AB

Föreningen

TLS Service AB

Föreningen

03-12-31

03-12-31

02-12-31

02-12-31

509 700
0
594 277
21 804
184 866
0
25 403

0
365 145
0
0
0
30 000
0

519 650
0
419 870
23 507
198 338
0
1 901

0
376 747
0
0
0
0
10 882

0

560 000

0

550 000

1 336 050

955 145

1 163 266

937 629

-629 143
0
0
0

-944 288
-58 900
-30 000
-60 485

-592 966
0
0
0

-1 104 637
-56 950
0
-91 788

Revisionen har utförts i enlighet med god

-629 143

-1 093 673

-592 966

-1 253 375

grad försäkra oss om att årsbokslutet inte

-277 249
-261 034
-52 740
-227 741

0
0
0
0

-253 482
-187 508
-57 020
-303 703

0
0
0
0

innehåller väsentliga fel. En revision inne-

-818 764

0

-801 713

0

Organisationsnummer
802002-0924
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svensk förening för informationsspecialister för år
2003. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet
och förvaltningen på grundval av vår revision.

revisionssed. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig

fattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och

Resultat före finansiella
intäkter och kostnader

-111 857

-138 528

-231 413

-315 746

styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åt-

Finansiella intäkter
och kostnader
Ränteintäkter
Förändring aktier i
dotterbolag
Finansiella kostnader
Villkorat aktieägartillskott

412

67 934

466

84 795

0
-98
350 000

135 000
-81
-350 000

0
-33
0

-135 000
-54
0

Resultat efter finansiella
poster

238 457

-285 675

-230 980

-366 005

Bokslutsdispositioner
Återföring av
periodiseringsfond

0

0

12 550

0

Skatt

0

0

0

0

238 457

-285 675

-218 430

-366 005

Verksamhetens resultat

gärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot
har handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med
bokföringslagen.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedöm-

* (Löner, arvoden, sociala kostnader, lokaler, kontorslokaer, kassa, bokföring, tryckning, porto,
sammanträdeskostnader, representation och internationellt samarbete)

Stockholm i april 2004
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ning inte handlat i strid med föreningens
stadgar.
Stockholm den 12 maj 2004

Lena Gimle
Auktoriserad revisor

Rolf-Allan Norrmosse

EKONOMISK REDOVISNING

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag Not 1
Obligationer
Not 2

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Lager - böcker
Inventarier
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa tillgångar

REVISIONSBERÄTTELSE

TLS Service AB

Föreningen

TLS Service AB

Föreningen

03-12-31

03-12-31

02-12-31

02-12-31

0
0

400 000
910 041

0
0

265 000
910 041

0

1 310 041

0

1 175 041

372 553
0
50 012
332 108

68 685
0
57 734

159 639
52 740
14 074
44 724

0
0
0
53 946

754 673

126 419

271 177

53 946

Till bolagsstämman i
TLS Service AB
Organisationsnummer
556564-5420

Jag har granskat årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning i
TLS Service AB för räkenskapsåret 2003.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision.

291 225

589 512

246 474

772 357

Revisionen har utförts i enlighet med god

1 045 898

2 025 972

517 651

2 001 344

revisionssed i Sverige. Det innebär att jag
planerat och genomfört revisionen för att i

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Övriga skulder

Summa skulder och
eget kapital

rimlig grad försäkra mig om att årsredovis400 000
3 100
-191 535
238 457

0
0
1 814 081
-285 675

400 000
3 100
26 895
-218 430

0
0
2 180 086
-366 005

450 022

1 528 406

211 565

1 814 081

202 139

22 401

95 363

17 565

309 121
84 616

130 287
344 878

154 699
56 024

21 684
148 014

595 876

497 566

306 086

187 263

1 045 898

2 025 972

517 651

2 001 344

ningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för
mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även

Not 1.
Aktier i dotterbolag: Ingående balans är 265 000 kr, återförd nedskrivning 135 000 kr, bokfört värde
400 000 kr.

granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-

Not 2.
Stadshypotek OBL 5513, 2005-03-01 - 6,5%. Anskaffningsvärde 910 041 kr, nominellt belopp
885 105 kr, marknadsvärde 922 847 kr.

ordningen. Jag anser att min revision ger
rimlig grund för uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger därmed
en rättvisande bild av bolagets resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen,
behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 12 maj 2004

Lena Gimle
Auktoriserad revisor
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